Rio, 1 junho de 2017

Prezados Pais,
Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer pelos votos e apoio recebidos durante as eleições
da nova Diretoria da APM, gestão 2017/2019. Para nós, da nova Diretoria, participar deste
processo é motivo de grande orgulho e também muita responsabilidade, pois significa dar
continuidade ao trabalho de uma Associação de Pais e Mestres que completa em maio 57 anos,
ou seja, possui quase o mesmo tempo de existência do Colégio.
A APM sempre foi um canal de colaboração entre pais, mestres e diretoria do Colégio, sendo
isto um diferencial do sucesso do CSVP na sua proposta pedagógica. O papel da APM é funcionar
como um elo de ligação entre o Colégio e as famílias, apoiando e financiando vários projetos
sociais, culturais e pedagógicos sempre em alinhamento com o Projeto Político Pedagógico (PPP).
Para ampliar a comunicação e estreitar os laços em nossa comunidade, iniciamos nosso
mandato colocando uma urna no pátio para recebermos sugestões e solicitações por escrito, além
do canal de e-mail vinculado na página web inicial do CSVP. Temos como objetivo que nossa
gestão seja marcada pela ampliação da participação dos pais para que consigamos assim ter uma
ação construtiva e abrangente.
Visando fortalecer as linhas de ação relacionadas às políticas institucionais do PPP e facilitar
que estas se materializem em projetos, daremos continuidade a alguns dos já existentes e
apoiaremos os futuros que estejam em consonância com as ditas políticas:
1) Fomentar uma Cultura Institucional de atenção ao outro, à natureza, a si mesmo e ao
Transcendente, segundo as necessidades pessoais e coletivas, com base nos valores da mística
e das virtudes vicentinas;
2) Valorizar as diferenças e superar as desigualdades e a intolerância, como reconhecimento das
várias identidades que se manifestam na comunidade;
3) Colocar-se como “comunidade aprendiz”, em que os erros e os acertos tornem-se
oportunidades impulsionadoras da aprendizagem;
4) Promover ações e atitudes transformadoras da realidade;
5) Avaliar permanentemente as práticas pessoais e profissionais no Colégio a partir dos valores
e princípios do Projeto Político-Pedagógico.
Esperamos contar com sua participação e parceria ao longo de nossa gestão, para que juntos
possamos fortalecer ainda mais a comunidade do colégio que elegemos para a educação de
nossos filhos. Uma educação que combina o amor afetivo e efetivo na formação de agentes de
transformação social. Venha conhecer nossos projetos na Feira de Qualidade de Vida e
Compromisso Social e converse um pouco com a gente. E saiba mais sobre a Associação no Site
do Colégio (http://bit.ly/2s715cu). Estamos à disposição também através do e-mail:
apm@csvp.g12.br .
Um abraço, Diretoria São Viça

